PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. 1R-132
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro valdymo sričių 2014–2016 m. strateginio veiklos plano strateginis tikslas ir programa, prie kurios įgyvendinimo
prisideda Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Strateginis tikslas: II. Padidinti teisinių institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą.
Programa: 02 001 Paslaugos gyventojams ir verslui.
Programos tikslas: 02 001-02 Užtikrinti efektyvią pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą.
Uždavinys: 02 001-02-01 Tinkamai registruoti išimtines teises į pramoninės nuosavybės objektus ir informuoti visuomenę apie pramoninės nuosavybės apsaugą.
Programos tikslo vertinimo kriterijus / rezultato kriterijus: R-02 001-02-01 Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) paslaugų, pasiekiamų
elektroniniu būdu, dalis, proc. – 63.
Uždavinio vertinimo kriterijai / produkto kriterijai, mato vienetai ir reikšmės:
P-02 001-02-01-01 Prekių ženklų ekspertizių atlikimo vidutinis terminas, mėn. – 7.
P-02 001-02-01-02 Pagal nacionalines procedūras įsigaliojusių Lietuvos Respublikoje pramoninės nuosavybės objektų skaičius, vnt. – 5 100.
P-02 001-02-01-03 Asmenų, žinančių apie pramoninės nuosavybės apsaugos galimybes, dalies augimas, proc. – 1.
P-02 001-02-01-04 Elektroniniu būdu paduotų prašymų dalis nuo visų prašymų, kurie gali būti paduoti elektroniniu būdu, proc. – 60.
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Priimti
prašymus
registruoti Priimtų prašymų skaičius, vnt. – 5 900 Paraiškų priėmimo ir
pramoninės nuosavybės objektus (padidėjimas – 0,5 proc.).
dokumentų valdymo
Lietuvos Respublikoje.
skyriaus vedėjas

I–IV ketv.

3 388

Tvarkyti patentų registrą teisės aktų Atliktų patentų paraiškų ekspertizių Išradimų
nustatyta tvarka.
skaičius, vnt. – 122 (padidėjimas – 5 proc.). vedėjas

I–IV ketv.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

02 001 PROGRAMA – PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI
02 001-02- Išduoti patentus ir
01-01
registruoti
prekių
ženklus,
dizainą,
puslaidininkinių
gaminių topografijas
ir tvarkyti keturis
valstybės registrus.

skyriaus
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Išduotų Lietuvos Respublikos patentų
skaičius, vnt. – 95 (padidėjimas – 2 proc.).
Išduotų papildomos apsaugos liudijimų
skaičius, vnt. – 20.
Paskelbtų įsigaliojusių Europos patentų
skaičius, vnt. – 1 210.
Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos
patentų registro, atliktų patentų pratęsimų,
pakeitimų ir kitų įrašų registre skaičius, vnt.
– 550.
Vidutinio termino iki patento paraiškos
ekspertizės pradžios trumpėjimas, proc.– 5
(2013 m. – 60 d.)
Tvarkyti Lietuvos Respublikos prekių Atliktų prekių ženklų ekspertizių skaičius, Prekių ženklų ir
ženklų registrą teisės aktų nustatyta vnt. – 4 380 (padidėjimas – 0,8 proc.).
dizaino
skyriaus
tvarka.
vedėjas
Įregistruotų Lietuvos Respublikos prekių
ženklų skaičius, vnt. – 1 770 (padidėjimas –
1 proc.).
Tarptautinių prekių ženklų registracijų,
kurioms
suteikta
apsauga
Lietuvos
Respublikoje skaičius, vnt. – 1 930
(padidėjimas – 2 proc.).
Išduotų įrašų Lietuvos Respublikos prekių
ženklų registro, atliktų prekių ženklų
pratęsimų, pakeitimų ir kitų įrašų registre
skaičius, vnt. – 3 800.
Prekių ženklo ekspertizės atlikimo termino
trumpėjimas, proc. – 7 (2013 m. – 7,5 mėn.).
Prekių ženklų paraiškų (kurios nereikalauja
paraiškos trūkumų šalinimo), ekspertizių,
atliekamų ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas,

I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

dalis, proc. – ne mažiau kaip 75.
Tvarkyti Lietuvos Respublikos dizaino Atliktų dizaino ekspertizių skaičius, vnt. – 99 Prekių ženklų ir
registrą teisės aktų nustatyta tvarka.
(padidėjimas – 1 proc.).
dizaino
skyriaus
vedėjas
Įregistruotų Lietuvos Respublikos dizainų
skaičius, vnt. – 30 (padidėjimas – 7 proc.).
Tarptautinių dizaino registracijų, kurioms
suteikta apsauga Lietuvos Respublikoje,
skaičius, vnt. – 65.
Išduotų išrašų iš Lietuvos Respublikos
dizaino registro, atliktų dizaino pratęsimų,
pakeitimų ir kitų įrašų registre skaičius, vnt.
– 160.

I–IV ketv.

Dizaino paraiškų (kurios nereikalauja
paraiškos trūkumų šalinimo) ekspertizių,
atliekamų ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas,
dalis, proc. – ne mažiau kaip 75.
Vidutinio termino iki dizaino paraiškos
ekspertizės pradžios trumpėjimas, proc. – 5
(2013 m. – 60 d.).
Nagrinėti apeliacijas ir protestus.

Išnagrinėtų apeliacijų skaičius, vnt. – 8 Apeliacinio skyriaus
(padidėjimas – 15 proc.).
vedėjas
Išnagrinėtų protestų skaičius, vnt. – 120.
Apeliacinio skyriaus sprendimų pakeisti Prekių ženklų ir
ekspertų sprendimus, dėl kurių buvo dizaino
skyriaus
paduotos apeliacijos, dalis, proc. – ne vedėjas,
daugiau kaip 30.
Išradimų
skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teismo sprendimų pakeisti Apeliacinio Apeliacinio skyriaus
skyriaus sprendimus dalis, proc. – ne vedėjas
daugiau kaip 15.
Organizuoti ir vykdyti darbuotojų Mokymo plano įvykdymas, proc. – 95.
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą.

Teisės ir tarptautinių
reikalų
skyriaus
vedėjas

Kokybės
standartų
pareiškėjų Taikomų
kokybės
standartų,
kurių Paraiškų priėmimo ir
aptarnavimo, prekių ženklų ir dizaino statistiniai duomenys yra skaičiuojami ir dokumentų valdymo
registravimo, apeliacijų ir protestų skelbiami, skaičius, vnt. – 22.
skyriaus vedėjas,
nagrinėjimo srityse taikymas.
Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėjas,

Mokymo
plane
numatytais
terminais
IV ketv.

Apeliacinio skyriaus
vedėjas,
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas.
Diegti ir modernizuoti registrų Įdiegta automatizuota ir suderinta paieškos
tvarkymo informacines sistemas, bei priemonė ekspertams CESTO (angl.
ekspertizių
atlikimo
pagalbines Common Examiner Support Tool), vnt. – 1.
priemones.
Parengti Prekių ženklų ir Dizaino registrų
administravimo
sistemų
techninės
specifikacijos dokumentai, proc. – 100.

Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėjas,
Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas,
Paraiškų priėmimo ir
dokumentų valdymo
skyriaus vedėjas,

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas.
Organizuoti ir vykdyti
pirkimus.

viešuosius Laiku pradėtų ir įvykdytų viešųjų pirkimų Bendrųjų
reikalų
dalis nuo numatytųjų plane, proc. – 90.
skyriaus vedėjas

Vykdyti pareiškėjų nuomonės dėl Atlikus apklausą parengtas rezultatų už Bendrųjų
reikalų
VPB teikiamų paslaugų kokybės, praėjusius metus apibendrinimas, vnt. – 1.
skyriaus vedėjas
patogumo ir pagarbos interesantui
stebėseną.

Plane
numatytais
terminais
I ketv.

Rengti VPB veiklą tobulinančius
teisės aktus, siekiant įgyvendinti teisės
aktų ir tarptautinių susitarimų
nuostatas bei tobulinti VPB teikiamų
elektroninių paslaugų reglamentavimą.
02-001-02- Populiarinti
Šviesti
visuomenę
pramoninės
01-02
pramoninės
nuosavybės apsaugos klausimais ir
nuosavybės apsaugos skleisti
pramoninės
nuosavybės
priemones
ir informaciją.
galimybes.
Dalyvauti Europos patentų tarnybos
informacinių technologijų plėtros
projektuose.

Parengtų teisės aktų projektų arba pasiūlymų Teisės ir tarptautinių
dėl teisės aktų projektų skaičius, vnt. – 4.
reikalų
skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

VPB visuomenės švietimo ir informacijos Viešųjų
sklaidos planų priemonių įvykdymas, proc. – specialistas
100.

Planuose
numatytais
terminais

02-001-02- Perkelti
VPB Plėsti VPB elektronines paslaugas.
01-03
viešąsias paslaugas į
elektroninę erdvę.

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas
Parengta dizaino paraiškų padavimo Paraiškų priėmimo ir
elektroniniu būdu sistemos techninė dokumentų valdymo

Sukurta sąsaja tarp Lietuvoje galiojančių
Europos patentų duomenų bazės ir Europos
patentų registro, sudarant galimybes
pareiškėjams tiesiogiai per šį registrą
pasiekti nacionalinius valstybių narių,
kuriose galioja Europos patentas, registrus,
vnt. – 1.
Įdiegta sistema prekių ženklų paraiškoms
paduoti elektroniniu būdu, vnt. – 1.

ryšių

Informacinių
technologijų
skyriaus vedėjas

169

II ketv.

II ketv.

IV ketv.

265
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

specifikacija, proc.– 100.

Atsakingi vykdytojai

Išradimų
vedėjas,

Užtikrinti
nacionalinės
patentų
tarnybos ir centrinės pramoninės
nuosavybės
tarnybos
funkcijų
vykdymą
pagal
Patentinės
kooperacijos sutartį (PCT), Europos
patentų konvenciją (EPK), Madrido
protokolą, Ženevos aktą ir Europos
Sąjungos teisės aktus.

IV ketv.

skyriaus

Bendrųjų
reikalų
skyriaus vedėjas.
Priimtų prašymų pagal PCT, EPK, Madrido Paraiškų priėmimo ir
protokolą, Ženevos aktą ir Europos Sąjungos dokumentų valdymo
teisės aktus nagrinėjimas teisės aktų skyriaus vedėjas,
nustatytais terminais, proc. – 100 proc.
Prekių ženklų ir
dizaino
skyriaus
vedėjas.

Apskaičiuoti
metų
mokesčius, Lietuvos Respublikoje galiojančių Europos
sumokėtus už Europos patentų patentų, už kuriuos mokami metų mokesčiai,
galiojimą Lietuvos Respublikoje, skaičius, vnt. – 3 900.
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
patentų įstatymo ir EPK nuostatas ir
vykdant valstybės įsipareigojimą, 50
proc. šių mokesčių grąžinti Europos
patentų tarnybai.

Asignavimai
(tūkst. litų)

skyriaus vedėjas

Išplėstas veiksmų, kuriuos pareiškėjai gali Informacinių
atlikti elektroniniu būdu, sąrašas, proc. – 13. technologijų
skyriaus vedėjas,

02-001-02- Vykdyti tarptautinių
01-04
sutarčių ir ES teisės
aktų pramoninės
nuosavybės apsaugos
srityje nuostatas dėl
registravimo ir
informavimo.

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

Išradimų
skyriaus
vedėjas,
Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus
vedėjas.

Ketvirčiui
pasibaigus

Atlikti paieškas Lietuvos Respublikos Vidaus rinkos derinimo tarnybai pateiktų Prekių ženklų ir
prekių ženklų registre dėl ankstesnių prekių ženklų paieškų ataskaitų skaičius, vnt. dizaino
skyriaus
prekių ženklų nurodymo pagal – 1 200.
vedėjas
paraiškas Bendrijos prekių ženklams.

I–IV ketv.

1 386
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Rengti, dalyvauti rengiant ir pagal Parengtų pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, Teisės ir tarptautinių
kompetenciją įgyvendinti Lietuvos susijusių su Susitarimo dėl bendro patentų reikalų
skyriaus
Respublikos
teisės
aktus, teismo ratifikavimu, skaičius, vnt. – 3.
vedėjas
reglamentuojančius
pramoninės
nuosavybės apsaugą.
Atstovauti ir dalyvauti tarptautinių
organizacijų ar Europos Sąjungos
institucijų valdymo organuose, darbo
grupėse, seminaruose ir kituose
renginiuose.

Įvykdymo
terminas

III ketv.

Susitikimų, kuriuose atstovaujama Lietuvos Teisės ir tarptautinių Pagal renginių
Respublikai
Pasaulio
intelektinės reikalų
skyriaus tvarkaraštį
nuosavybės organizacijoje (PINO), Europos vedėjas
patentų organizacijoje (EPO) ir Vidaus
rinkos derinimo tarnybos (VRDT) valdymo
organuose ar dalyvaujama tarptautinėse,
regioninėse ir kitose organizacijose ekspertų
lygiu, skaičius, vnt. – 55.

Asignavimai
(tūkst. litų)

